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Small-Scale

Goods

EDITOR’S TALK
กระแสผลิตภัณฑ์ ไซส์เล็กกับสังคมที่เปลี่ยนไป
ต้องยอมรับอย่างหนึง่ ว่าวันนีร้ ปู แบบลักษณะของครอบครัวไทย
เปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก จากครอบครัวขนาดใหญ่ เมือ่ อัตราการเกิด
น้อยลง วันนีใ้ นแต่ละครอบครัวจึงมีสมาชิกเฉลีย่ เพียง 2-3 คน โครงสร้าง
สังคมทีเ่ ปลีย่ นไปส่งผลกระทบไปหลายๆ อย่าง รวมถึงพฤติกรรม
การจับจ่ายใช้สอย
ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท�ำให้ผู้ผลิตสินค้า
สามารถผลิตสินค้าให้เหมาะกับความต้องการแต่ละบุคคล และยังออก
สินค้าได้ถแี่ ละบ่อยขึน้ เพือ่ มากระตุ้นอารมณ์ ผู้บริโภคสมัยนีช้ อบ
ทดลองสินค้าใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์ทเี่ คยใช้รว่ มกันทัง้ ครัวเรือน เช่น แชมพู
ครีมอาบน�ำ้ จากทีเ่ คยซือ้ ครัง้ ละจ�ำนวนมากหรือปริมาณขนาดใหญ่กเ็ ปลีย่ นเป็นขนาดเล็กลง
ยิง่ ทุกวันนีม้ รี า้ นสะดวกซือ้ ทีเ่ ปรียบเสมือนฐานกระจายสินค้าแทบทุกชนิด แทรกตัวอยูแ่ ทบทุกมุม
ถนนกว่า 10,268 สาขาไว้คอยบริการเกือบถึงประตูหน้าบ้าน เข้าถึงผูบ้ ริโภคกว่า 11 ล้านคนในแต่ละวัน
เป็นอีกเหตุผลหนึง่ ทีท่ ำ� ให้กระแสการผลิตสินค้าขนาดเล็กขยายตัวเพิม่ ขึน้ ตามจ�ำนวนร้านสะดวกซือ้
ผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กจึงเป็นกลยุทธ์ทเี่ อสเอ็มอีหลายรายน�ำมาใช้เป็นช่องทางบุกตลาด เพราะด้วย
ราคาทีไ่ ม่สงู เกินไปเชิญชวนให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ ได้งา่ ยสามารถเข้าถึงกลุม่ คนจ�ำนวนมาก สร้างโอกาส
แจ้งเกิดในเวทีทเี่ หมาะกับขนาดธุรกิจ
ค่อยๆ เก็บเล็กผสมน้อย เพิม่ ความขยันสักหน่อย หนทางสูเ่ วทีรอ้ ยล้านคงไม่นานเกินรอครับ
สุรตั น์ ลีลาทวีวฒ
ั น์
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิกรไทย
ส�ำหรับท่านที่ต้องการติชม หรือเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ
สามารถติดต่อกับทีมงานได้ที่ ksmeinspired@kasikornbank.com
ทางทีมงานยินดีรับทุกข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น

เจ้าของ

ฝ่ายบริหารการตลาดลูกค้าผู้ประกอบการ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1
แขวง/เขต ราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพฯ 10140
K-BIZ Contact Center
02-8888822

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
บัณฑูร ล�ำ่ ซ�ำ
ปรีดี ดาวฉาย
ขัตติยา อินทรวิชัย
พิพิธ เอนกนิธิ
พัชร สมะลาภา
สุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์

บรรณาธิการบริหาร

ศรินยา ปิยะวงศ์สมบูรณ์
ณัฏฐพร มยุระสาคร

กองบรรณาธิการ

เยาวลักษณ์ อดุลประวิตรชัย
วีราวรรณ ชาญประพันธ์
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จัดท�ำโดย

บริษัท เพนนินซูลาร์
แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2270-1123-4
โทรสาร : 0-2270-1125

Inno Focus

เปลีย่ นขวดเปล่าให้เป็นคะแนน
เป้าหมายอย่างหนึง่ ของบริษทั โคคา-โคล่า คือ จะ
เก็บคืนและรีไซเคิลบรรจุภณ
ั ฑ์ทกุ ประเภทของบริษทั ทุกชิน้
ในอีก 12 ปีขา้ งหน้า เพือ่ ผลักดันให้ไปสูเ่ ป้าหมายได้เร็วขึน้
โคคา-โคล่าจึงได้เข็นนวัตกรรม “VenCycling Machines” ซึง่
มาจากค�ำว่า Vending + Recycling ออกมาใช้งาน
ตูด้ งั กล่าวประดิษฐ์ขนึ้ เพือ่ กระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคมีสว่ นร่วมในการทิง้ ขวดและกระป๋องอย่างถูกต้อง โดย
ตัวตูม้ ลี กั ษณะเป็นกล่องสีแดงขนาดใหญ่ตดิ ตัง้ “ดวงตา” ฝังไฟ LED ทีท่ ำ� งานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
หรือเอไอ ดวงตาข้างหนึง่ ใช้เป็นช่องรับบรรจุภณ
ั ฑ์ทใี่ ช้แล้ว อีกข้างเป็นช่องจ่ายเครือ่ งดืม่ เหมือนตูจ้ �ำหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ
หลังลงทะเบียนใช้งาน เมือ่ ผูบ้ ริโภคน�ำขวดหรือกระป๋องทีด่ มื่ หมดแล้วมาหย่อนใส่ตู้ คะแนนจะปรากฏ
ขึน้ ในโทรศัพท์มอื ถือทันที ผูบ้ ริโภคสามารถสะสมคะแนนไปเรือ่ ยๆ เพือ่ น�ำไปแลกเครือ่ งดืม่ หรือผลิตภัณฑ์ที่
ท�ำจากพลาสติกรีไซเคิล โคคา-โคล่าหวังว่านวัตกรรมของบริษทั จะจูงใจผูบ้ ริโภคให้มสี ว่ นในโครงการรักษ์
สิง่ แวดล้อมมากขึน้
ทีม่ า : www.trendhunter.com/trends/vencycling

“Smart Mouse Trap” มิติใหม่แห่งกับดักหนู
ยุคสมัยเปลีย่ นใครจะคาดคิดกระทัง่ ของใช้ในบ้านอย่างกับดักหนูยงั มา
พร้อมเทคโนโลยีนา่ ทึง่ เช่น “Smart Mouse Trap” ผลิตภัณฑ์จาก Tech Startup
ในสวิตเซอร์แลนด์ กับดักหนูเครือ่ งนีม้ ขี นาดกะทัดรัด วางไว้ในซอกหลืบได้ ใช้งานง่าย
ปลอดสารเคมี จึงปลอดภัยต่อเด็กและสัตว์เลี้ยง ท�ำงานด้วยแบตเตอรี่ 2A จ�ำนวน 4 ก้อนที่ใช้งาน
ได้นาน 1 ปี
คุณสมบัติเด่นของ “Smart Mouse Trap” คือ สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ
โดยการยิง QR Code หลังจากน�ำไปวางตามทีต่ า่ งๆ และใส่เหยือ่ ล่อไว้ เมือ่ มีหนูมาติดกับ (ซึง่ เครือ่ งนี้
ดักหนูได้คราวละ 2 ตัว) ผูใ้ ช้งานจะได้รบั การแจ้งเตือนผ่าน SMS หรืออีเมลทันที และสามารถก�ำจัดหนู
ออกจากกับดักโดยการกดเพียงปุ่มเดียวแบบไม่ต้องสัมผัสตัวมัน
เป็นกับดักหนูทสี่ ามารถใช้ซำ�้ แบบไม่จำ� กัด ทัง้ ยังเก็บสถิตใิ ห้อกี ด้วยว่าบริเวณใดของทีอ่ ยูอ่ าศัย
มีหนูรบกวนมากที่สุด ราคาจ�ำหน่ายอยู่ที่เครื่องละ 29 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 950 บาท นี่
เป็นความฉลาดรู้จกั น�ำนวัตกรรมมาใช้ ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ทสี่ ร้างมูลค่าและท�ำราคาได้สงู ขึน้
คาดว่าผู้ผลิตจะสามารถส่งสินค้าได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
ทีม่ า : www.indiegogo.com/projects/smart-mouse-trap-get-sms-when-mouse-is-caught#/
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Get Idea

Green Up

ใช้เทคโนโลยีเป็นเวทีสร้างธุรกิจขายต้นไม้
กองบรรณาธิการ

วิภาวดี พิสทุ ธิส์ ริ อิ ภิญญา

ความน่าสนใจ
เมือ่ ความเชีย่ วชาญด้าน
ไอทีมาผสานกับความชอบ
ต้นไม้ เกิดเป็นไอเดียของ
การขายต้นไม้
ในยุคที่ความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคต้องสูงสุด
เสมอ การเก็ บ ข้ อ มู ล
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเพือ่ น�ำ
ข้อมูลมาสังเคราะห์ทำ� ให้
ได้ใจคนเมือง สานต่อธุรกิจ
ให้ขยายถึงเป้าหมายคือ
การเป็นเจ้าของตลาดต้นไม้
ออนไลน์ใหญ่ทสี่ ดุ ในไทย

หากต้องการต้นไม้มาประดับตกแต่งบ้านเพียง 1-2 ต้น
แต่กลับต้องใช้เวลากว่าค่อนวันในการเดินทางเพือ่ ตระเวน
หาต้นไม้ ท่ามกลางแดดร้อนระอุ เมือ่ เลือกต้นไม้ได้แล้ว
บางทีกล็ มื ถามวิธดี แู ลรักษาต้นไม้ การขับรถวกกลับไป
หรือโทรศัพท์ไปถามคนขายก็อาจไม่สะดวก ถึงจะเป็น
ผูบ้ ริโภคหน่วยกล้าตายแต่นานวันเข้าก็สร้างความทุกข์ใจ
จึงกลายเป็นโจทย์ทพี่ ยายามหาวิธแี ก้ไข
ธุรกิจคือการทดลอง
กลายเป็นไอเดียใหม่ทมี่ าต่อยอดกับความเชีย่ วชาญ
ด้านการเขียนโปรแกรม “แชตบอต” (Chatbot) ระบบการ
สนทนาโต้ตอบกับลูกค้าอัตโนมัตขิ องกฤษนะ รัตนพัฒน์
CTO, Co-Founder บริษทั กรีนอัพแอนด์อพั จ�ำกัดทีน่ ำ�
มาเป็นจุดขายใส่เข้าไปในตู้ขายต้นไม้อตั โนมัตแิ บรนด์
Green Up ให้ลกู ค้าสามารถซือ้ ต้นไม้ได้สะดวกสบายใน
ห้างสรรพสินค้าทีม่ าตอบโจทย์คนเมือง ซึง่ เป็นกลุม่ ลูกค้า
เป้าหมายของบริษทั ทีต่ า่ งจากตลาดนัดต้นไม้เน้นจับกลุม่
ลูกค้าทีเ่ ป็นนักจัดสวน หรือกลุม่ ทีซ่ อื้ ต้นไม้จำ� นวนมาก
ประเดิมตูแ้ รกวางจ�ำหน่ายทีเ่ ซ็นทรัลเวิลด์
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ผมเชื่อว่า ธุรกิจคือการทดลอง

ไม่มีใครรู้หรือท�ำนายได้ว่า สูตรส�ำเร็จเป็นอย่างไร เมื่อมั่นใจก็ต้องลงมือท�ำ

เนื่องจากต้องการให้ตู้ขายต้นไม้อตั โนมัติแตกต่างจากตู้ขายน�้ำอัดลม กฤษนะจึงตั้งใจ
ติดตัง้ โปรแกรมแชตบอตไว้ให้บริการลูกค้าตัง้ แต่เริม่ ต้นเพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถสอบถามวิธกี าร
ดูแลรักษาต้นไม้ หรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับต้นไม้ ที่สำ� คัญท�ำให้เขาสามารถทราบความ
ต้องการของลูกค้า จากเริ่มต้นการเลือกต้นไม้มาจ�ำหน่ายจะมาจากความชอบของตนเอง
แต่ต่อมาต้นไม้จะมาจากข้อมูลความชอบของลูกค้าเป็นหลักทีม่ กั เลือกซือ้ ต้นไม้ทดี่ แู ลรักษา
ง่าย สวยงามน่ารัก เป็นมงคล เช่น สับปะรดสี ไฮเดรนเยีย ฯลฯ
แปลงข้อมูลให้เป็นดีมานด์
ด้วยวิธีการซื้อไม่ยุ่งยากแค่ส่งั ซื้อผ่าน Facebook Messenger “Greenupworld” จากนั้น
กดเลือกหมายเลขต้นไม้พร้อมรหัสตูเ้ ลือกวิธกี ารช�ำระเงินได้ทงั้ แบบเงินสดหรือสแกน QR Code
เพื่อจ่ายผ่านระบบพร้อมเพย์ ก็ได้ต้นไม้กลับไปดูแล เพียงแค่วนั แรก กล้วยไม้ฟาแลนอปซีส
ก็ได้ผู้ดูแลใหม่เป็นคู่แม่ลูก
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“ตัวแชตบอตช่วยให้ทราบข้อมูลส�ำคัญ เช่น จ�ำนวนการสแกนต้นไม้ทลี่ กู ค้าซือ้ มากทีส่ ดุ
หรือบางครัง้ ลูกค้าสแกนเยอะแต่ไม่ซอื้ เราก็น�ำข้อมูลตรงนัน้ มาวิเคราะห์ตอ่ ว่า ราคาสูงไปไหม
ทีส่ ำ� คัญยังช่วยให้เราทราบว่ากลุม่ ลูกค้าเป็นใคร ตอนแรกผมแอบกังวลว่า คนสูงวัยจะใช้ตนู้ ี้
เป็นหรือไม่ ก็เลยคิดไปว่าลูกค้าคือ กลุม่ วัยเด็กถึงวัยทีเ่ ริม่ ท�ำงาน ปรากฏว่ากลุม่ ลูกค้าผม
กลับกลายเป็นกลุม่ ครอบครัวโดยเฉพาะถ้าเป็นผูห้ ญิงทีม่ ากับเด็กจะมีโอกาสซือ้ ต้นไม้สงู มาก”
เมือ่ มีขอ้ มูลทีด่ แี ละน�ำมาปรับใช้ให้ถกู วิธี บวกกับท�ำเลทีใ่ ช่เข้าถึงความต้องการของลูกค้า
จาก 8 เดือนแรกทีเ่ ริม่ ต้นด้วยตูข้ ายต้นไม้อตั โนมัตมิ เี พียง 12 ช่องบรรจุตน้ ไม้ได้ 12 ต้น ปัจจุบนั
ขยายเพิม่ 5 เท่าเป็น 60 ช่อง และมีจำ� หน่ายใน 5 สาขา มีตน้ ไม้จำ� หน่ายในราคาเริม่ ต้นตัง้ แต่
100-800 บาท และมีบริการรับ-ส่งสินค้าทุกวันพุธให้กบั ลูกค้าประจ�ำทีส่ งั่ ซือ้ ทางออนไลน์
ผลตอบรับดีมาก ช่วงวันหยุดก็ต้องเติมต้นไม้ ใส่ตู้วันละ 2 รอบ

ผมว่าความส�ำเร็จมันอยู่ที่กลุ่มลูกค้ามันมีจริง

แล้วเราแก้ปัญหาให้เขา ถ้าคนไม่ ได้ต้องการสิ่งนี้จริงธุรกิจก็อยู่ ไม่ ได้
6
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นอกจากการหากลุ่มลูกค้าให้เจอแล้ว กระบวนการเรียนรู้และเข้าใจลูกค้า ท�ำให้ตลาด
ตู้ขายต้นไม้ Green Up เติบโต ในปี พ.ศ.2562 บริษัทยังมีแผนที่จะขยายตู้ต้นไม้เพิ่มเป็น
50 ตู้ไปตามห้างสรรพสินค้า รวมถึงการเปิดรับแฟรนไชส์ และการพัฒนาแชตบอตที่จะให้
ค�ำแนะน�ำกับผู้ซ้ือได้ว่าควรซื้อต้นไม้ประเภทใดเป็นของฝาก เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของบริษัทที่จะเป็นกูรูทางด้านต้นไม้ และเป็นเจ้าของตลาดต้นไม้ออนไลน์ใหญ่ที่สุดใน
ไทย เพื่อสร้างสังคมสีเขียวต่อไป

ดันธุรกิจให้โต
แบบ

Green Up

1
2
3
4
5

รักในสิ่งที่ท�ำจะเพิ่มพลังในการท�ำงาน
คิดให้ต่างและกล้าลงมือท�ำ
น�ำจุดแข็งหรือสิ่งที่ตนถนัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์
การรู้จักใช้ข้อมูลท�ำให้เข้าถึงความต้องการลูกค้า
พาร์ตเนอร์ที่ดีคู่คิดที่ส�ำคัญช่วยผลักดันธุรกิจ
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K Analysis

คนงามเพราะแต่ง
กองบรรณาธิการ

เรียบเรียงจาก

จากพฤติกรรมคนยุคใหม่ที่หันมาสนใจ
ความสวยความงาม เพือ่ เสริมสร้างบุคลิกภาพ
ดันให้ตลาดเครือ่ งส�ำอางของไทยเติบโต และ
ขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง เฉพาะช่วงปี พ.ศ.25562560 ตลาดเครื่องส�ำอางมีการเติบโตเฉลี่ย
ต่อปีประมาณ 7.6% โดยในปี พ.ศ.2560 ที่
ผ่านมา

ความน่าสนใจ
เมื่อผู้หญิงไม่หยุดสวย ช่วยให้
ตลาดเครื่องส�ำอางไทยโตไม่หยุด
แบบไม่แคร์เศรษฐกิจหรือการเมือง
ส่งผลให้มีมูลค่าตลาดสูงถึง 2.5
แสนล้านบาทในปี พ.ศ.2560 และ
มีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ
โดยเฉพาะเครือ่ งส�ำอางทีผ่ ลิตจาก
ธรรมชาติ เครือ่ งส�ำอางเฉพาะกลุม่
แม้แต่เครือ่ งส�ำอางทีจ่ บั ตลาดชาว
มุสลิมก็มมี ลู ค่าสูงถึง 5.7 หมืน่ ล้าน
ดอลลาร์ฯ นับเป็นขุมทรัพย์ที่
เอสเอ็มอีมีโอกาสไม่น้อย

มูลค่ารวมของอุตสาหกรรม
เครื่องส�ำอางของไทย
อยู่ที่ประมาณ

2.51
แสนล้านบาท
แยกเป็น

ตลาดในประเทศ

66.9%

มีมูลค่าประมาณ
1.68 แสนล้านบาท
เติบโต 7.8% (YoY)
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ตลาดส่งออก

33.1%

5 ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางครองตลาดในประเทศ
1

2

ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิว (Skincare)

ที่ครองตลาดเครื่องส�ำอางสูง
ถึง 46.8% แยกเป็นผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวหน้า 84%
และดูแลผิวกาย 16%

3

ผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับผม (Hair)

เครือ่ งส�ำอางส�ำหรับตกแต่ง
(Makeup)

18.3% แยกเป็นผลิตภัณฑ์ดแู ล
เส้นผม 83%
เปลีย่ นสีผม 11%
จัดแต่งทรงผม 4%
ยึดติดผม 1%

4

13.5% แยกเป็นผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับผิวหน้า 56%
ริมฝีปาก 26% ตกแต่งตา 17%
และตกแต่งเล็บ 1%

5

ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ทำ� ความสะอาด
ร่างกาย (Hygiene)

16.3%

น�ำ้ หอม (Fragrance)

5.1%

ภาพรวมตลาดเครื่องส�ำอางในประเทศของไทย
พันล้านบาท 180
มูลค่า
% YoY

160
140
120
100
80
60
40
20
0

ที่มา : Euromonitor, ลอรีอัล

มูลค่าตลาดเครื่องส�ำอางในประเทศ
7.9

ร้อยละ

7.9

ส่วนแบ่งตลาดเครื่องส�ำอางแยกตามผลิตภัณฑ์ปี พ.ศ.2560

8

7.8 7.8

7.6
7.4

7.3
7.2

2556

2557

2558

2559

2560

5.1%

7.2

16.3%
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46.8%

18.3%

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skincare)
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผม (Hair)
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ท�ำความสะอาด
ร่างกาย (Hygiene)
เครื่องส�ำอางส�ำหรับตกแต่ง
(Makeup)
น�้ำหอม (Fragrance)

เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิว ซึง่ เติบโตสูงถึง 8.7% เทียบกับเครือ่ งส�ำอางประเภท
อืน่ ๆ โตเพียง 6-7% น่าจะเป็นผลจากสภาพอากาศ มลภาวะต่างๆ ท�ำให้ความต้องการเครือ่ ง
ส�ำอางที่ช่วยปกป้องหรือซ่อมแซมผิวหรือร่างกายได้รับความนิยม ประกอบกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามหลากหลายให้เหมาะสมกับผิวแต่ละประเภท ท�ำให้ตลาดขยายกว้างมากขึน้
นอกจากนี้ พฤติกรรมคนไทยที่หันมาเพิ่มขั้นตอนในการดูแลผิวหน้า ท�ำให้เครื่องส�ำอาง
ประเภทมาส์กหน้า (Mask) ทีม่ สี ารบ�ำรุงผิวเข้มข้นได้รบั ความนิยมมากขึน้ เช่นเดียวกัน
เบอร์ 2 ของเอเชีย
ด้วยคุณภาพมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัย ประกอบกับการมีวตั ถุดบิ ผลิตเครือ่ ง
ส�ำอาง โดยเฉพาะวัตถุดบิ ทีม่ าจากธรรมชาติ รวมถึงความหลากหลายของประเภทเครือ่ งส�ำอาง
ซึง่ มีเอกลักษณ์และนวัตกรรมการผลิตทีห่ ลากหลายเครือ่ งส�ำอางของไทยจึงได้รบั ความนิยมใน
ต่างประเทศ โดยในปี พ.ศ.2560 มีการส่งออกเครือ่ งส�ำอางมูลค่า 83,036.8 ล้านบาท ขณะทีใ่ น
ช่วง 8 เดือนแรกปี พ.ศ.2561 การส่งออกเครือ่ งส�ำอางของไทยมีมลู ค่า 62,865.7 ล้านบาท ขยาย
ตัว 15.1% (YoY) โดยมีตลาดทีส่ ำ� คัญ เช่น อาเซียน ญีป่ นุ่ ออสเตรเลีย และจีน ซึง่ จากการ
พิจารณาพบว่า ตลาดทีม่ ศี กั ยภาพสูงส�ำหรับเครือ่ งส�ำอางไทยได้แก่ประเทศเพือ่ นบ้าน กัมพูชา
สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึง่ ก�ำลังซือ้ จากคนหนุม่ สาวคนวัยท�ำงานมีเพิม่ ขึน้ และตอบรับ
พฤติกรรมการดูแลร่างกายตามค่านิยมสมัยใหม่มากขึน้ ขณะเดียวกันด้วยสภาพผิวทีใ่ กล้เคียง
กับไทย รวมถึงมีความชืน่ ชอบในดารานักร้องของไทยผ่านสือ่ ต่างๆ ท�ำให้เครือ่ งส�ำอางจากไทย
ได้รบั ความนิยมสูงโดยเฉพาะสินค้าประเภทแต่งหน้าและดูแลผิว

มูลค่าการส่งออกเครื่องส�ำอางของไทย
ล้านบาท
90.000.0
84,873.0
82,586.0
80.000.0
83,036.8
70.000.0
62,865.7
60.000.0
54,609.1
50.000.0
40.000.0
30.000.0
20.000.0
10.000.0
2558 2559 2560 8M2560 8M2561
ทีม่ า : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร กระทรวงพาณิชย์

ตลาดส่งออกเครื่องส�ำอางรายส�ำคัญของไทย 8M ปี พ.ศ.2561

ประเภทเครื่องส�ำอางที่ส่งออก
อาเซียน
ญี่ปุ่น
ออสเตรเลีย
จีน
เกาหลีใต้
อื่นๆ

21.7%
43.0%
3.6%
7.7%
7.7%
16.3%
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สิ่งปรุงแต่งส�ำหรับใช้กบั ผม 28.2%
สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งหน้าหรือบ�ำรุงผิว 20.8%
วัตถุดิบที่ใช้ท�ำเครื่องส�ำอาง 20.7%
สิง่ ปรุงแต่งเพือ่ อนามัยช่องปากและฟัน 11.4%
สบู่ 8.6%
สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการโกนหนวด อาบน�้ำ และ
ดับกลิ่นตัว 8.4%
หัวน�ำ้ หอมและน�้ำหอม 1.8%

จากมูลค่าตลาดเครื่องส�ำอางที่สูง จูงใจให้ผู้ประกอบการสนใจเข้ามาในอุตสาหกรรม
เครื่องส�ำอางในไทยมากถึง 2,402 ราย แบ่งเป็นบริษัทจ�ำกัด 2,100 ราย ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด/
ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิตบิ คุ คล 297 ราย และบริษทั มหาชนจ�ำกัด 5 ราย และเป็นทีน่ า่ สังเกตว่า
นักลงทุนต่างชาติก็มีความสนใจในอุตสาหกรรมเครื่องส�ำอางของไทยค่อนข้างมาก พิจารณา
ได้จากสัดส่วนเงินลงทุนของธุรกิจรวมจ�ำนวน 14,062 ล้านบาท แยกเป็นสัญชาติไทย
สัดส่วน 63.1% และต่างชาติ 36.9% ส่งผลให้ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออก
เครื่องส�ำอางอันดับที่ 17 ของโลก และอันดับ 2 ในเอเชียรองจากญี่ปุ่น และท�ำให้ไทย
เป็น 1 ในฐานการผลิตเครื่องส�ำอางที่ส�ำคัญของโลก
การเติบโตของตลาดท่ามกลางโอกาสทางธุรกิจที่ค่อนข้างเปิดกว้าง อีกทั้งตลาดยังมี
โอกาสเติบโตจากฐานผูบ้ ริโภคทีข่ ยายไปสูก่ ลุม่ ใหม่ทเี่ ฉพาะเจาะจงมากขึน้ ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย
คาดว่า มูลค่าตลาดเครื่องส�ำอางไทยในปี พ.ศ.2561 จะอยู่ที่ประมาณ 2.76 แสนล้านบาท
แยกเป็นตลาดเครื่องส�ำอางในประเทศประมาณ 1.81 แสนล้านบาท เติบโตเฉลี่ย
7.7% ขณะที่มูลค่าการส่งออกเครื่องส�ำอางน่าจะอยู่ที่ประมาณ 95,000 ล้านบาท เติบโต
14.4% (YoY)

5 กลุ่มตลาดโอกาสทางธุรกิจเครื่องส�ำอาง
เด็ก ปัจจุบนั พ่อแม่ผ้ปู กครองของเด็กยุคใหม่เริม่ เปิดกว้างต่อ
การใช้เครือ่ งส�ำอางเพือ่ ดูแลและเสริมบุคลิกภาพในกลุม่ เด็กมากขึน้
แต่เครื่องส�ำอางควรต้องมีความปลอดภัย เนื่องจากผิวเด็กมี
ความบอบบาง
ผูช้ าย หันมาใส่ใจตัวเองเพือ่ เสริมบุคลิกภาพ ซึง่ กระแสดังกล่าว
เกิดขึน้ ทัง้ ในไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีย
เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและดูแล
เส้นผม น่าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์
ท�ำความสะอาดผิวและน�้ำหอมที่มกี ารใช้อยู่แล้ว
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ผู้สูงอายุ จ�ำนวนผู้สูงอายุทั่วโลกมีประมาณ 1,000 ล้านคน
ซึ่งผู้สูงอายุบางกลุ่มมีก�ำลังซื้อและมีความต้องการสินค้าประเภท
เครือ่ งส�ำอางทีต่ อบสนองความต้องการเฉพาะด้าน เพือ่ เพิม่ คุณภาพ
ชีวติ รวมถึงการเสริมบุคลิกภาพทีด่ ี ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิว ต่อ
ต้านริว้ รอยให้ดอู อ่ นกว่าวัย และผลิตภัณฑ์ดแู ลเส้นผม ได้รบั ความ
นิยมในกลุ่มผู้สูงอายุ
ประเทศมุสลิม ตลาดเครือ่ งส�ำอางส�ำหรับชาวมุสลิมในตลาด
โลกมีมลู ค่าประมาณ 5.6 หมืน่ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ.2558
และคาดการณ์ว่าจะเพิม่ ขึน้ เป็น 8.1 หมืน่ ล้านดอลลาร์ฯ ในปี พ.ศ.
2564 (เติบโตเฉลี่ยประมาณ 7% ต่อปี) โดยประเภทของเครื่อง
ส�ำอางทีน่ า่ สนใจได้แก่ เครือ่ งส�ำอางทีใ่ ช้สำ� หรับดูแลเส้นผมส�ำหรับ
ผู้ชาย และผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดและดูแลผิวส�ำหรับเด็ก
ตลาดมุสลิมทีม่ มี ลู ค่าสูงได้แก่ อินเดีย (4.7 พันล้านดอลลาร์ฯ)
รัสเซีย (3.5 พันล้านดอลลาร์ฯ) อินโดนีเซีย (3.3 พันล้านดอลลาร์ฯ)
ตุรกี (3.1 พันล้านดอลลาร์ฯ) มาเลเซีย (2.9 พันล้านดอลลาร์ฯ)
และบังกลาเทศ (2.5 พันล้านดอลลาร์ฯ)
นักท่องเทีย่ วต่างชาติ เนือ่ งจากไทยเป็นฐานการผลิตเครือ่ ง
ส�ำอางของผู้ผลิตชัน้ น�ำของโลก ท�ำให้สนิ ค้ามีราคาไม่สงู เมือ่ เทียบ
กับที่ถูกส่งไปจ�ำหน่ายในต่างประเทศ และไทยยังมีสินค้าเครื่อง
ส�ำอางที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ ทั้งพืชและสมุนไพรที่มี
เอกลักษณ์ โดยเฉพาะนักท่องเทีย่ วจีนทีน่ ยิ มซือ้ เครือ่ งส�ำอาง/ครีม
บ�ำรุงผิว 25.5%
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4 ข้อต่อยอดธุรกิจความงาม
พัฒนานวัตกรรมหรือวัตถุดบิ ทีม่ คี วามแตกต่าง ซึง่ อาจใช้วตั ถุดบิ และภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ มาพัฒนาต่อยอด ขณะเดียวกันต้องใช้วตั ถุดบิ ทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ เหมาะกับกลุม่ ผูใ้ ช้
เช่น ต้องมีความอ่อนโยนต่อผิวของเด็กและผู้สูงอายุ หรือส่วนผสมและขั้นตอนการผลิต
ที่สอดคล้องกับหลักฮาลาลเพื่อจับตลาดกลุ่มผู้บริโภคมุสลิม
การสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้า ส�ำหรับเอสเอ็มอีอาจมีข้อจ�ำกัดทางด้าน
งบประมาณวิจยั และพัฒนา ดังนัน้ การมุง่ ผลิตสินค้าทีจ่ บั ตลาดเฉพาะจะง่ายต่อการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้า เช่น เครือ่ งส�ำอางส�ำหรับผู้สูงอายุ
ควรมีความสะดวกในการหยิบจับ มีรายละเอียดวิธีใช้ที่ง่าย ไม่ซบั ซ้อน
พัฒนาช่องทางการจัดจ�ำหน่าย จากพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไป
มีการค้นหาข้อมูลจากสื่อโซเชียลและออนไลน์ผ่านการรีวิวสินค้ามากขึ้น ผู้ประกอบการจึง
ควรเพิ่มช่องทางตลาดผ่านออนไลน์เพื่อให้สามารถเข้าถึงตลาดได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น
ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย มองว่า ตลาดเครือ่ งส�ำอางมีการเติบโตต่อเนือ่ ง ซึง่ เป็นโอกาสของ
ผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีไทยทีช่ อื่ เสียงตราสินค้าอาจไม่แข็งแกร่งเทียบกับสินค้าน�ำเข้า แต่สามารถ
ปรับเปลีย่ นลักษณะสินค้าตามความต้องการทีเ่ ปลีย่ นไปได้คอ่ นข้างเร็วกว่า ประกอบกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั เองทีเ่ ริม่ จะลดการยึดติดในตราสินค้า จึงเป็นโอกาส อาจเน้นตลาดเฉพาะ
เช่น เครือ่ งส�ำอางทีผ่ ลิตจากสมุนไพรหรือสารสกัดจากธรรมชาติหรือออร์แกนิก แม้วา่ เครือ่ งส�ำอาง
จากธรรมชาติหรือออร์แกนิกจะมีราคาสูง แต่มตี ลาดก�ำลังซือ้ สูงรองรับ ทัง้ สหรัฐฯ ยุโรป ญีป่ นุ่
ส่วนการส่งออกเครื่องส�ำอางของไทย ส่วนใหญ่ยงั เป็นการรับจ้างผลิต (OEM) ซึ่งปัจจุบนั
เริ่มมีผู้ผลิต OEM ในต่างประเทศที่เข้ามาแข่งขันรับจ้างผลิต ดังนั้น ผู้ประกอบการควรพัฒนา
ไปสู่การผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันแล้วยังท�ำให้
สินค้ามีมลู ค่าเพิม่ ขึน้ โดยเริม่ ตัง้ แต่การศึกษาข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการ
กลุ่มเป้าหมาย การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ การท�ำการตลาด
อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้สนิ ค้าเป็นทีร่ ้จู กั ซึง่ วิธนี จี้ ะท�ำให้สนิ ค้าเครือ่ งส�ำอางของไทยมีโอกาสขยาย
สัดส่วนการส่งออกภายใต้เครือ่ งหมายการค้าของตนเอง ทดแทนการส่งออกโดยการรับจ้างผลิต
ในระยะต่อไป
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Small-Scale

Gแจ็oods
คผู้ ไล่ยกั ษ์

กองบรรณาธิการ

วิภาวดี พิสทุ ธิส์ ริ อิ ภิญญา

ความน่าสนใจ
ด้วยจ�ำนวนประชากรศาสตร์
แต่ละครอบครัวลดลงอีก
ทัง้ ความจงรักภักดีตอ่ แบรนด์
ของผู ้ บ ริ โ ภคเปลี่ ย นไป
พร้อมเทใจทดลองสินค้า
ใหม่ตลอดเวลา
ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก
ทีร่ าคาไม่สงู เข้าถึงคนหมูม่ าก
ง่ า ยต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
กลายเป็นตลาดทางเลือก
ให้ เ อสเอ็ ม อี ใ ช้ เ ป็ น เวที
แจ้งเกิด สร้างแรงสัน่ สะเทือน
ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่
หันมาให้ความส�ำคัญกับ
ตลาดไซส์เล็ก

ด้วยขนาดของครอบครัวในปัจจุบันเริ่มมีขนาด
เล็กลง จากครอบครัวใหญ่ในอดีตเหลือเพียงครอบครัว
เดี่ยวที่มีคนเพียง 2-3 คน อีกทั้งจ�ำนวนคนโสดที่ใช้
ชีวิตล�ำพังสไตล์คนรุ่นใหม่เริ่มมากขึ้น ด้วยโครงสร้าง
ของสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ
พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคอย่างเห็นได้ชัด จาก
ที่แต่ละครอบครัวเคยใช้หม้อหุงข้าวขนาดใหญ่ หรือ
แม้แต่การซื้อครีมอาบน�้ำ แชมพูขวดใหญ่เพื่อใช้ได้
หลายคนก็ปรับมาใช้สินค้าขนาดเล็กลง
กอปรกับไลฟ์สไตล์ของผูบ้ ริโภคยุคใหม่ทไี่ ม่ชอบ
ความจ�ำเจ ไม่ได้ยดึ ติดกับแบรนด์ พร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นใจ
ไปหาสินค้าที่เหมาะกับตนเองได้ตลอดเวลา ท�ำให้
วงจรชีวิตสินค้าสั้นลง สินค้าต่างๆ จึงเน้นออก
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น บ่อยขึ้น ที่ส�ำคัญ
มีขนาดเล็กลงเพื่อเข้าถึงไลฟ์สไตล์และก� ำลังซื้อ
ผู้บริโภคที่สามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
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5 ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดสินค้าขนาดเล็ก
ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ผู้อ�ำนวยการบริหารสมาคมผู้ค้าปลีกไทย อดีต Operation
Manager ร้านสะดวกซื้อชื่อดังชี้ให้เห็นถึงความต้องการสินค้าไซส์ขนาดเล็กว่ามีมาตั้งแต่
ในอดีต เพียงแต่ยังไม่มีใครเอาพฤติกรรมเหล่านี้มาขยายความชัดเจนเท่าในปัจจุบัน ซึ่งมี
ตัวกระตุ้นให้เกิดความต้องการสินค้าขนาดเล็กมากขึ้นคือ
1 เทคโนโลยี ท�ำให้มีการผลิตสินค้าใหม่ๆ ออกมาเรื่อยๆ รูปแบบการผลิตสินค้า
ไม่ได้คงทนถาวร ส่วนใหญ่เน้นผลิตใช้เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ
2 ครัวเรือนมีขนาดเล็กลง
3 เป็นตลาดที่สร้างก�ำไรได้ดี
4 อารมณ์ ผู้บริโภคสมัยนี้เบื่อง่าย ไม่ชอบใช้สินค้าเดิมซ�้ำๆ ไม่ยึดติดกับแบรนด์
5 ความสะดวกสบาย

ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์
ผู้อ�ำนวยการบริหาร
สมาคมผู้ค้าปลีกไทย

“ปัจจุบันพฤติกรรมคนเปลี่ยนไปเยอะ เช่น คนชอบ
เดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นแม้แต่ขวดน�้ำดื่มก็ต้องปรับขนาด
เล็กลงให้พกพาสะดวก นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของอารมณ์
เข้ามาเป็นตัวแปร ผู้บริโภคยุคนี้เบื่อเร็ว โดยเฉพาะวัยรุ่น
ไม่มีใครใช้ลิปสติกแท่งเดียว น�้ำหอมขวดเดียวหมด ยิ่งเป็น
สินค้าแฟชั่นอายุสินค้ายิ่งสั้นลง การผลิตสินค้าขนาดเล็ก
จึงเป็นอีกทางเลือก”

เพิ่มยอดขาย กระตุ้นยอดซื้อ
จากความต้องการสินค้าขนาดเล็กที่แฝงตัวในสังคมมาช้านาน ด้วยราคาที่เข้าถึงง่าย
เริ่มได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค ยิ่งมีร้านสะดวกซื้อที่เป็นฐานกระจายสินค้าแทรก
ตัวอยู่แทบทุกมุมถนนกว่า 10,268 สาขา ตอบสนองผู้บริโภคในแต่ละวันไม่ตำ�่ กว่า 11.7 ล้าน
คน หรือเฉลี่ยมีผู้เข้าใช้บริการในแต่ละสาขากว่า 1,184 คน มียอดขายเฉลี่ยอยู่ท่สี าขาละ
79,786 บาท และแต่ละคนที่เดินเข้าร้านสะดวกซื้อแห่งนี้จะใช้จ่ายเฉลี่ย 67 บาท
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“ร้านเซเว่นฯ เน้นตอบโจทย์ความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคฉะนั้นของที่ขายจึงเป็น
ของชิ้นเล็ก ราคาไม่สูง แม้ของไซส์เล็กไม่ได้ตอบโจทย์ความประหยัดแต่ตอบโจทย์ความ
สะดวกแลกกับเวลาที่มีค่าของผู้บริโภค” ดร.ฉัตรชัยกล่าว
เมือ่ ร้านสะดวกซือ้ มีสนิ ค้ารองรับแทบทุกชนิดมาบริการเกือบถึงหน้าบ้าน เป็นอีกเหตุผลหนึง่
ทีท่ ำ� ให้กระแสการผลิตสินค้าขนาดเล็กขยายตัวตามจ�ำนวนร้านสะดวกซือ้ ยิง่ สินค้าบางชนิด
เน้นขายความสดใหม่อย่าง โทฟูซงั (Tofusan) แบรนด์นมถัว่ เหลืองพาสเจอไรซ์ กลยุทธ์การผลิต
สินค้าขนาดเล็กจึงมาตอบโจทย์ชว่ ยให้ผบู้ ริโภคสามารถรับประทานของสดได้แบบวันต่อวัน
ในทุกๆ มือ้ และยังตอบโจทย์กลุม่ นักเรียนทีส่ ามารถพกพาไปรับประทานทีโ่ รงเรียนได้สะดวก
“จุดประสงค์ของผูท้ เี่ ข้าไปซือ้ สินค้าในร้านสะดวกซือ้ คือ ต้องการซือ้ แค่พอประมาณ 1 มือ้
ในฐานะผู้ผลิตก็ต้องปรับสินค้าให้เหมาะกับความต้องการผู้บริโภคและต้องมีผลิตภัณฑ์
รสชาติใหม่ออกมาเรือ่ ยๆ ไม่ให้ผ้บู ริโภคเบือ่ ด้วยขนาดและราคาทีไ่ ม่แพงมาก ท�ำให้ผ้บู ริโภค
กล้าตัดสินใจซื้อ หรือทดลองรสชาติใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น” มงคล เส้งแดง ผู้ช่วยผู้บริหารโทฟูซัง

เวทีแจ้งเกิดเอสเอ็มอีรายเล็กใจใหญ่
เนื่องจากการผลิตสินค้าขนาดเล็กอาจมีกระบวนการที่ซับซ้อนหรืออาจต้องใช้แรงงาน
คนจ�ำนวนมากจึงท�ำให้แบรนด์ใหญ่รายหลายมองข้ามไป ในขณะที่เอสเอ็มอีกลับใช้เป็น
จุดเด่นสร้างโอกาสในตลาดใหม่ที่มีปลาเล็กจ�ำนวนมาก เช่น กลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่
ต้องการสินค้าราคาย่อมเยา ท�ำให้ SMOOTO แบรนด์เครื่องส�ำอางที่สามารถแจ้งเกิดจาก
ผลิตภัณฑ์ซองเล็ก
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เราเป็นเจ้าแรกๆ ลงทุนท�ำซอง
Irregular Shape ท�ำซองมีจกุ เปิด-ปิด
เพื่อให้ลูกค้ายอมเปิดใจที่จะซื้อ
ส่วนคุณภาพสินค้าท�ำหน้าที่
ท�ำให้เกิดการซื้อซ�้ำ
“ต้นทุนส่วนหนึ่งคือ ค่าบรรจุภัณฑ์ถ้าเป็นครีมกระปุกขนาด 10 กรัม ราคาประมาณ
200 บาท แต่เราเลือกบรรจุซองช่วยลดต้นทุน สามารถขายได้ซองละประมาณ 29-39 บาท
ท�ำให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย แต่เมื่อราคาสินค้าไม่แพงมาก ต้องขายในปริมาณที่มากขึ้น
เราอาจต้องขายถึง 10 ชิ้นเท่ากับคนอื่นขายเพียงชิ้นเดียว ต้องอาศัยช่องทางจัดจ�ำหน่ายที่
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าจ�ำนวนมากเพราะเราเป็นเพียงเอสเอ็มอีมเี งินไม่มากทีจ่ ะท�ำการตลาดต้อง
ท�ำให้สินค้ามีความแตกต่างเพื่อขายตัวเองให้ได้ก่อน ฉะนั้นเราเป็นเจ้าแรกๆ ลงทุนท�ำซอง
Irregular Shape ท�ำซองมีจุกเปิด-ปิด เพื่อให้ลูกค้ายอมเปิดใจที่จะซื้อ ส่วนคุณภาพสินค้า
ท�ำหน้าที่ท�ำให้เกิดการซื้อซ�้ำ” เภสัชกรหญิง อัญชลี ชุติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โกลบอล เมดดิคัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด

แม้แต่น�้ำพริกที่เป็นอาหารคู่ครัวคนไทย แต่กลับไม่สามารถน�ำขึ้นโต๊ะอาหารได้ทุกมื้อ
เพราะเน้นขายเป็นกิโลกรัมจึงไม่เหมาะให้คนรุน่ ใหม่พกพาไปรับประทานในระหว่างวันได้ จึง
กลายมาเป็นคอนเซปต์ของการผลิตน�ำ้ พริกมินิส�ำเร็จรูปตรารุ่งเจริญ ที่มาจากแนวคิดของ
ธนาวัฒน์ โพธิ์เผื่อนน้อย กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.พี.เอ็น.ฟู้ดส์ จ�ำกัดที่ท�ำให้น�้ำพริก
รับประทานได้พอดีมื้อ
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“ในช่วงแรกต้นทุนการผลิตอาจจะสูง มีกระบวนการท�ำงานที่ต้องใช้เวลามากขึ้น เช่น
การบรรจุอาจต้องใช้แรงงานคน แต่เมื่อมีปริมาณสั่งซื้อที่มากขึ้น มีการใช้เครื่องจักรมาแทน
แรงงานคน การบริหารจัดการทีด่ ี ต้นทุนก็ถกู ลง ผมว่าการท�ำตลาดไซส์เล็กเป็นช่องทางหนึง่
ที่เหมาะกับธุรกิจเอสเอ็มอีหากผลิตสินค้าขนาดใหญ่ด้วยราคามันท�ำให้ยากที่เข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้า การกระจายสินค้าก็ค่อนข้างล�ำบาก ต่างจากสินค้าไซส์เล็กมีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
มากกว่า ในความเป็นจริงด้วยราคาที่ไม่แพงเมื่อลูกค้าติดใจสินค้าแล้วก็มักซื้อหลายชิ้น เรา
สามารถท�ำเป็นแพ็กเกจขายได้ ยิ่งถ้าสินค้าเป็นที่ต้องการวันหนึ่งลูกค้าอาจจะเรียกร้องให้
คุณท�ำสินค้าขนาดใหญ่ขน้ึ เอง”
วันนีห้ ากมองไปยังแผงทีม่ สี นิ ค้าขนาดเล็กวางเรียงรายอยูน่ นั้ ไม่ใช่มเี พียงสินค้าเอสเอ็มอี
เท่านัน้ ยังรวมไปถึงแบรนด์ใหญ่ๆ ทีม่ าแชร์สว่ นแบ่งในตลาดนีท้ ยี่ งั โตได้อกี มากตราบทีค่ รอบครัวไทย
มีประชากรน้อยลง เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ค่าครองชีพที่สูงขึ้น คนมีก�ำลังซื้อเท่าเดิม
ข้อดีของการผลิตสินค้าขนาดไซส์เล็ก
1
2
3

กระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ ง่ายขึน้
สะดวกพกพา เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนในปัจจุบนั
สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย ช่วยให้ผบู้ ริโภคไม่เบือ่
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Branding

เซียงเพียว
กองบรรณาธิการ

เจษฎา ยอดสุรางค์

ความน่าสนใจ
เพราะแบรนด์ส�ำคัญมากกว่า
แค่การเป็นยี่ห้อบนกล่องสินค้า
งบประมาณกว่า 20% ของรายได้
ทัง้ หมดถูกน�ำมาลงทุนเพือ่ พัฒนา
แบรนด์
ไม่ใช่แค่เปลี่ยนภาพลักษณ์
ยาหม่องน�ำ้ กล่องแดง แต่คอื การ
สร้างองค์รวมให้แบรนด์เป็นทีร่ จู้ กั
และมีคณ
ุ ค่าในสังคม จนคว้ารางวัล
Best Thai Brand จากงาน Prime
Minister’s Export Award 2018

เพราะเข้าใจดีว่า แบรนด์เป็นสิ่งส�ำคัญ
มากกว่าการปะยี่ห้อสินค้าบนกล่องให้ลูกค้า
จ�ำได้เท่านั้น แต่เป็นผลรวมทุกสิ่งทั้งที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรมเพือ่ ให้ลกู ค้าประทับใจ
หรื อ รู ้ สึ ก ดี กั บ แบรนด์ อั น จะน� ำ ไปสู ่ ก าร
พิจารณาซื้อสินค้าหรือการมีประสบการณ์
ร่วมกับแบรนด์ ท�ำให้ สุวรรณา เอี่ยมพิกุล
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษัท เบอร์แทรม
เคมิคอล (1982) จ�ำกัด ทายาทรุ่นที่ 2 ตั้ง
ปณิธานน�ำพา “เซียงเพียงอิ๊ว” ให้กลายเป็น
แบรนด์ยาหม่องน�ำ้ ทีพ่ กติดตัวได้ในทศวรรษนี้
แบบไม่อายใคร เพือ่ สร้างต�ำนานแบรนด์ไทย
ที่จะไปยืนหนึ่งในเวทีโลก
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ปรับแบรนด์เปลี่ยนภาพลักษณ์
ภารกิจแรกของสุวรรณาคือ การลงมือส�ำรวจตลาดด้วยตนเอง พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่
รู้จักแต่ไม่กล้าพกติดตัวโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ จึงได้เริ่มปรับและพัฒนาตราสินค้าให้มคี วาม
ทันสมัยมากยิ่งขึ้นพร้อมกับรีแบรนดิง “เซียงเพียงอิ๊ว” ให้กลายมาเป็น “เซียงเพียว” เพื่อ
รองรับผลิตภัณฑ์ใหม่
เซียงเพียงอิ๊ว มาจากค�ำว่า “เซียง” = ดีกว่า เหนือกว่า “เพียว” = ยี่ห้อ “อิ๊ว” = น�้ำมัน
แปลว่า น�้ำมันยี่ห้อที่เหนือกว่า หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ยาหม่องน�้ำยี่ห้อนาย “เซียง” คือ ชื่อ
ของคุณปู่ หรือรูปอากงทีแ่ ปะอยูบ่ นขวดสีแดง ซึง่ ทัง้ อากงและสีแดงกลายเป็นแบรนด์ Access
ที่ติดตาอยู่ในความทรงจ�ำลูกค้า
ฉะนัน้ ในการปรับเปลีย่ นภาพลักษณ์ให้ทนั สมัยขึน้ บริษทั จึงใช้วธิ คี อ่ ยๆ ลดขนาดรูป
อากงให้เล็กลง เปลี่ยนขวดเป็นสีทองให้ดูมีมูลค่ามากขึ้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภค
ที่คุ้นเคยมานาน ขณะเดียวกันก็ออกแพลตฟอร์มสินค้าใหม่ๆ เช่น ลูกกลิ้ง หรือ เซียงเพียว
รีลีฟ ครีม ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ชอบเล่นกีฬา และแตกแบรนด์น้องใหม่
เป๊ปเปอร์มนิ้ ท์ ฟิลด์ ทีม่ กี ลิน่ และดีไซน์เหมาะกับไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบนั
ที่มีความต้องการที่ซบั ซ้อนมากขึ้น

แบรนด์เราไม่ ได้แยกกลุ่มลูกค้าตามอายุ แต่จะใช้วิธีแบ่งตามไลฟ์สไตล์
แบรนด์เป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ เป็น Aromatic ช่วยผ่อนคลาย ให้ผู้บริโภครู้สึกสดชื่น
ส่วนเซียงเพียว เน้นเรื่อง Functional บรรเทาอาการวิงเวียน ปวดเมื่อย
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เป้าหมายของแบรนด์
ไม่ใช่การหาเงินให้ ได้มากที่สุด

แต่คือการมุ่งสู่การสร้างสังคมที่ดีร่วมกัน
ด้วยแนวทาง Mutual Benefit
เป็นอะไรที่ยั่งยืน

จากการน�ำความต้องการของลูกค้าเป็นตัวตั้ง และน�ำเทคโนโลยีมาพัฒนาสินค้าทั้ง
ยาหม่องน�้ำ ยาดม บาล์ม และครีมบรรเทาอาการปวดภายใต้แบรนด์ “เซียงเพียว”
และ “เป๊ปเปอร์มนิ้ ท์ ฟิลด์” พร้อมใช้ชอ่ งทางการตลาดทีเ่ ข้าถึงกลุม่ ลูกค้าทัง้ ออนไลน์ กิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดเน้น Sport Marketing เช่น การจัดกิจกรรมการวิ่ง การปั่นจักรยาน
พร้อมปรับรูปลักษณ์บรรจุภณ
ั ฑ์ให้ทนั สมัยยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้สะดุดตากับกลุม่ นักท่องเทีย่ วต่างชาติ
ที่นิยมซื้อผลิตภัณฑ์ยาดม ยาหม่องกลับไปเป็นของฝาก ปัจจุบันบริษัทส่งผลิตภัณฑ์
ส่งออกไป 13 ประเทศทั่วโลก โดยในปี พ.ศ.2560 บริษัทมียอดขายที่ 1,213 ล้านบาท
และตั้งเป้ามียอดขายเพิ่มขึ้น 10% ในปี พ.ศ.2561 หรือประมาณ 1,320 ล้านบาท
สร้าง DNA เบอร์แทรมฯ เพื่อก้าวสู่ Global Brand
ตัวเลขรายได้อาจเป็นส่วนหนึ่งของความส�ำเร็จแต่ไม่ใช่วิชันของเบอร์แทรมเคมิคอลที่
ตั้งใจจะพาแบรนด์ไทยเป็น 1 ในเวทีโลก ซึ่งกลายเป็นหัวใจส�ำคัญของการท�ำตลาด เพราะ
เมื่อมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน กลายเป็นธงที่ให้ทุกคนในองค์กรได้เดินตามเพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้น
สุวรรณาอธิบายเพิ่มว่าเมื่อทิศทางของแบรนด์ชดั เจน การด�ำเนินงานทุกอย่างก็จะเป็น
ไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ในด้านคุณภาพสินค้าบริษัทได้ลงทุนเตรียมพร้อมตั้งแต่ในช่วง
5-7 ปีที่ผ่านมา คือ การสร้างโรงงานที่ได้มาตรฐานการผลิตขั้นสูงสุด GMP/Pics การสร้าง
ทีมงานพันธุ์เบอร์แทรมฯ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส�ำคัญมากเพราะพนักงานคือ ผู้ท่ีท�ำหน้าที่
ไปพัฒนาสินค้าและบริการลูกค้า
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“เป้าหมายของแบรนด์ไม่ใช่การหาเงินให้ได้มากที่สุด แต่คอื การมุ่งสู่การสร้างสังคมที่
ดีร่วมกัน ด้วยแนวทาง Mutual Benefit เป็นอะไรที่ยั่งยืน ท�ำให้บริษทั มีเสน่ห์ ท�ำให้สังคม
น่าอยู่ข้นึ ท�ำให้พนักงานรักองค์กร เป็นแรงกระเพื่อมให้สงั คมคนไทยมีก�ำลังมากขึ้นในการ
แข่งขันในเวทีโลก ซึ่งไม่ใช่แค่การพัฒนาสินค้าเท่านั้น แบรนด์ระดับสากลหลายๆ แบรนด์ก็
ให้ความส�ำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม บริษัทเราเองก็ให้ความส�ำคัญในด้านนี้เช่นกัน เช่น การ
สร้างหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่เพียงประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 1,158,645 kWh ต่อปี
ประหยัดเงิน 4,270,597 บาทต่อปี”
จากแนวคิดนี้ส่งผลให้เบอร์แทรมฯ คว้ารางวัล “แบรนด์ไทยยอดเยี่ยม” จากโครงการ
ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น Prime Minister’s Export Award 2018 ที่ไม่หยุดแค่นี้
เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่จี ะออกตลาดเร็วๆ นี้คือ Urban Mint เป็นผลิตภัณฑ์วัยรุ่น
ที่จะช่วยตอกย�้ำให้เซียงเพียวก้าวไปยืนในเวทีโลกได้ในเร็ววัน

KEY
OF

SUCCESS

1
2
3
4

วางเป้าหมายของแบรนด์ชดั เจนให้เป็นหลักในการด�ำเนินการ
รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ต้องตอบโจทย์ผู้บริโภค
การสร้างแพลตฟอร์มใหม่ทเี่ ข้ากับไลฟ์สไตล์ผบู้ ริโภคแต่ละกลุม่
มุ่งสร้างประโยชน์กับทุกฝ่ายจะท�ำให้แบรนด์ยั่งยืน
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SME Corner

แหนมสุทธิลักษณ์
สร้างจุดต่างให้โตด้วยนวัตกรรม

กองบรรณาธิการ

เจษฏา ยอดสุรางค์

ความน่าสนใจ
แหนมไทย รายแรก
และรายเดี ย วที่ ใ ช้
นวั ต กรรมขั บ เคลื่ อ น
องค์กร จากผู้บุกเบิก
แหนมฉายรังสีตอกย�้ำ
ด้วยการใช้เทคโนโลยี
เดียวกับเยอรมนี น�ำมา
ผลิตแหนมให้มีรสชาติ
และคุณภาพสม�่ำเสมอ
ทุกรอบการผลิต
ยกระดับอาหารพืน้ บ้าน
มีมาตรฐานทัดเทียมระดับ
สากล สร้างจุดต่างให้
องค์กรมัน่ คงมากว่า 40 ปี
สู่ความท้าทายใหม่คือ
การพาองค์ ก รเข้ า สู ่
ตลาดหลักทรัพย์

จากโรงงานน�ำร่องในโครงการ “อาหารฉายรังสี”
ของส�ำนักงาน ปรมาณูเพือ่ สันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
ทีต่ อ้ งการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์กบั คนไทย
มากทีส่ ดุ หนึง่ ในนัน้ คือน�ำไปใช้ในธุรกิจการผลิตแหนม
เพื่อให้คนไทยได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
ปลอดภัย ไร้พยาธิและยังช่วยยืดอายุแหนมให้อยู่ได้
นานกว่าเดิมประมาณ 1 เดือน เมือ่ ต้องมาสานต่อธุรกิจ
เป็นรุน่ ที่ 3 ภาคภูมิ หอมสุวรรณ President & CEO
บริษทั ไทยอินโนฟูด้ จ�ำกัด ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายแหนม
สุทธิลักษณ์ และแหนมดอนเมือง กม.26 ตั้งใจน�ำ
นวัตกรรมมาเป็นกลยุทธ์หลักขับเคลือ่ นองค์กรก้าวไป
ข้างหน้า จึงน�ำเทคโนโลยีนมี้ าปัดฝุน่ อีกครัง้
“ด้วยค�ำว่ารังสี แรกๆ ก็มแี ต่กลุม่ หมอ พยาบาล
ทีก่ ล้ารับประทานเพราะรูว้ า่ ปลอดภัย ช่วงนัน้ เลยใช้คำ� ว่า
แหนมพร้อมรับประทานเพราะกลัวผู้บริโภคไม่กล้า
รับประทาน ต่อมาก็เริม่ มีบางกลุม่ ทีซ่ อื้ แหนมก็ตอ้ งขอ
เป็นแหนมฉายรังสี ปัจจุบนั ผมคิดว่าประเทศไทยมีความ
พร้อมเข้าใจมากขึน้ แล้วว่า แหนมฉายรังสีมนั ปลอดภัย
เราก็จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ความรูก้ บั ผูบ้ ริโภคมากขึน้
และปีหน้าเราจะกลับมาใช้คำ� ว่าแหนมฉายรังสี”
24 K SME Inspired

นอกจากความปลอดภัยแล้วในแง่คุณภาพเพื่อให้การผลิตแหนมมีรสชาติสม�่ำเสมอ
ทุกครั้ง สองปีที่แล้วบริษัทจึงได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังท�ำการวิจัยต้นเชื้อชีวภาพ เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่เหมาะกับการผลิต
แหนมของบริษัทโดยไม่ต้องอาศัยจุลินทรีย์ธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการผลิตแหนมให้
สมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิม
“ความจริงเชื้อตัวนี้เยอรมนีใช้มานานแล้วแต่เราเพิ่งได้รับการรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนทีผ่ า่ นมา ขัน้ ตอนต่อไปเราก็จะท�ำ
ฉลากติดให้ผู้บริโภครับรู้และจะเน้นประชาสัมพันธ์มากขึ้นในปีหน้า”

จุดต่างสร้างจุดยืน
ภาคภูมิย�้ำว่า การที่องค์กรให้ความส�ำคัญกับเรื่องนวัตกรรม ท�ำให้บริษัทสามารถ
ยืนหยัดมาได้ตลอดเวลากว่า 40 ปี แต่ท้งั นี้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่นำ� มาใช้ต้อง
ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของคนรุน่ ใหม่ หรือกลุม่ ตลาดทีเ่ ปลีย่ นไป ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งแพ็กเกจจิง
ก็ดี หรือ Sizing อย่างปัจจุบันผู้บริโภคต้องการสินค้าที่สะดวกรับประทานมากขึ้น ฉะนั้น
ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ก็ต้องออกแบบให้สะดวกสามารถฉีกซองรับประทานได้ง่าย
โดยไม่เปื้อนมือ ล่าสุดบริษัทได้ลงทุนกว่า 10 ล้านบาทซื้อเครื่องจักรเพื่อพัฒนาสินค้า
ตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
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การหาไอเดีย มันขึ้นอยู่กับ Mindset
เมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าสามารถท�ำได้ เรดาร์ ในสมอง
มันก็จะสแกนหาความเป็นไปได้จนส�ำเร็จ
“ที่ยากกว่าการสร้างนวัตกรรมคือ การหาไอเดีย มันขึ้นอยู่กับ Mindset เมื่อไหร่ท่คี ุณ
คิดว่าสามารถท�ำได้ เรดาร์ในสมองมันก็จะสแกนหาความเป็นไปได้จนส�ำเร็จ ผมต้องใช้เวลา
กว่า 5 ปีกว่าจะเจอวิธีใช้เครื่องจักรรัดยางและใส่พริกในแหนมตุ้มจิ๋วแทนคน แม้อาจต้องใช้
เวลาแต่นวัตกรรมช่วยให้มจี ุดยืน ท�ำให้สินค้าเราแตกต่างจากคนอื่น กลายเป็นจุดขาย มัน
เป็น Identity สะท้อนความเป็นตัวตน ให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ต่อไปบริษทั อาจผลิต
แหนมเสริมไฟเบอร์ แหนมเสริมคอลลาเจน คือเน้น Functional มากขึ้น”
นวัตกรรมไม่เพียงท�ำให้องค์กรมีจุดยืนที่แตกต่างไม่ต้องไปแข่งขันด้านราคา ยังท�ำให้
องค์กรสามารถพัฒนาสินค้าใหม่ๆ มาสู่ตลาด โดยที่ไม่โดนคลื่นลูกใหม่ซดั ออกไป และยัง
ช่วยเปิดประตูให้สนิ ค้าไม่ต้องเป็นแค่นวัตกรรมที่รออยู่บนหิ้ง เหมือนไอเดียดีๆ ที่ภาคภูมไิ ด้
รับจากอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้คำ� แนะน�ำว่า “คนไม่อยากรับประทานแหนม
เป็นแท่งหรอก น่าจะสไลด์ให้ชนิ้ เล็กลงเพือ่ ให้รบั ประทานได้งา่ ย” จากคอนเซปต์นคี้ อื สะดวก
แปลกตา รับประทานง่าย ท�ำให้แหนมสุทธิลักษณ์ได้เข้าไปจ�ำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ
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Key
of
Success

1

2

3

นวัตกรรม
ขับเคลื่อนธุรกิจ
ให้แตกต่าง

ทัศนคติ
ความเชื่อมั่น
ว่าต้องท�ำได้

พัฒนาสินค้า
ให้เข้ากับเทรนด์
และไลฟ์สไตล์
ผู้บริโภค

นอกจากนี้ บริษทั ยังส่งแหนมไปท�ำตลาดในประเทศเพือ่ นบ้าน เช่น กัมพูชา สปป.ลาว
และมีแผนทีจ่ ะร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ออกโรดโชว์ในต่างประเทศมากขึน้ โดยคาดว่าใน
ปี พ.ศ.2562 บริษทั มีรายได้ 200 ล้านบาท และขยายเป็น 300 ล้านบาทภายใน 3 ปี และถ้า
เป็นไปได้ภายใน 5 ปีนบ้ี ริษทั ก็จะเตรียมพร้อมสูก่ ารเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็น
ล�ำดับถัดไป
นวัตกรรมไม่ไช่แค่ชว่ ยยืดอายุแหนมให้อยูไ่ ด้นานขึน้ แต่ยงั ท�ำให้เจ้าของทีร่ จู้ กั ใช้นวัตกรรม
มีทยี่ นื ในตลาดได้อย่างมัน่ คง
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Tech SME

จอดรถได้ทนั ที
แค่มแี อปฯ

P2GO

กองบรรณาธิการ

วิภาวดี พิสทุ ธิส์ ริ อิ ภิญญา

ความน่าสนใจ
แทนที่การใช้รถยนต์จะตอบ
โจทย์ความสะดวกสบาย กลับ
กลายเป็นจุดบอดของคนเมือง
กรุงเมื่อต้องวนหาที่จอด
โชคดีก็ได้ที่เร็วหน่อย โชค
ร้ายก็ต้องวนซ�้ำไป เสียทั้งเวลา
และน�้ำมัน เหตุนี้จึงมีผู้คิดค้น
แอปพลิเคชัน P2GO “ปาร์คทู
โก” ที่ช่วยเปิดให้ทางโล่ง เพียง
ใช้มือถือจองก่อนได้พื้นที่จอด
อย่างสบาย

นับวันปริมาณรถยนต์มีแต่จะเพิ่มจ�ำนวน
มากขึ้นสวนทางกับพื้นที่บริการให้จอดรถ เฉพาะ
ในเขตกรุงเทพฯ เทียบกับจ�ำนวนรถจดทะเบียน
สะสม พบว่าคนกรุงเทพฯ มีรถยนต์เฉลีย่ 1.5 คัน
ต่อคน ในขณะที่พื้นที่จอดรถของกรุงเทพฯ
มีพื้นที่จอดรถประมาณ 7%
ด้วยพืน้ ทีท่ จี่ ำ� กัด กรุงเทพฯ จึงไม่ใช่แค่เมือง
ที่มีรถติดสาหัส แต่การวนหาที่จอดรถยังเป็น
ปัญหาทีส่ ร้างความวุน่ วายได้ไม่นอ้ ยจนหลายครัง้
กลายเป็นปัญหาทะเลาะวิวาทที่เป็นข่าวตาม
สื่อต่างๆ แม้ในปัจจุบันบางสถานที่จะมีบริการ
พื้นที่ที่จอดรถพิเศษให้กับสมาชิกห้างร้านต่างๆ
แต่ก็ให้สิทธิ์กับผู้ที่มาถึงก่อน จึงไม่ได้การันตีว่า
สมาชิกที่มีสิทธิ์ไปถึงแล้วจะได้จอดทุกคัน
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จองก่อนจอด ปลอดภัยไม่ต้องวน
เมื่อโซลูชนั ที่มีอยู่ไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแท้จริง อภิราม สีตกะลิน กรรมการ
ผูจ้ ดั การ บริษทั ปาร์คทูโก จ�ำกัด มีประสบการณ์จากการเป็นผูใ้ ห้บริการธุรกิจเช่าพืน้ ทีจ่ อดรถ
แบบสมาร์ตปาร์กกิง มองเห็นปัญหาและช่องว่างทางธุรกิจ จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนา
แอปพลิเคชัน P2GO ให้ผขู้ บั รถยนต์สามารถจองทีจ่ อดรถล่วงหน้า เพือ่ มัน่ ใจได้วา่ มีทจี่ อดรถ
แน่นอนก่อนที่จะไปถึงจุดหมาย และสามารถท�ำได้สะดวกง่ายดายผ่านมือถือ
“ได้แรงบันดาลใจมาจากการให้บริการ Privilege Parking ที่ยังไม่สามารถแก้ป้ญหาได้
ตรงจุด เมื่อ 2 ปีที่แล้วเลยคิดพัฒนาแอปฯ บริการจองก่อนจอด ออกแบบให้แอปพลิเคชัน
หน้าตาเฟรนด์ลีใช้งานง่าย สามารถใช้ได้มือเดียว ตัวหนังสือใหญ่ เพราะเราค�ำนึงถึงผู้สูง
อายุ 60 ที่ยังต้องขับรถอยู่ก็สามารถใช้ได้”
แรกๆ ก็โดนปฎิเสธเพราะมันเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมี
เจ้าของสถานที่หลายๆ แห่งยังไม่เห็นภาพ เหมือนการขายไอเดีย ก็ต้องใช้ความอดทน

ขอให้มี Passion เพราะมันจะท�ำให้เราพยายามไม่ยอมแพ้
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ทั้งนี้ส�ำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน P2GO พิมพ์สถานที่
ที่จะไปก็จะท�ำให้ทราบข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านแถบสีแสดงสถานะ สีเขียวคือว่าง สีเหลือง
คือเกือบเต็ม และสีแดงคือที่จอดรถเต็มแล้ว รวมทั้งตรวจสอบค่าบริการ เมื่อจองแล้วก็จะมี
QR Code ไว้ไปยืนยันกับพนักงาน
นับตั้งแต่ต้นปีท่ี P2GO เปิดให้บริการ ได้รับความสนใจมีโครงการเข้าร่วมกว่า 10 แห่ง
ตามย่านธุรกิจ เช่น ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี สีลม ปุณณวิถี
หอการค้า
“แรกๆ ก็โดนปฏิเสธเพราะมันเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมี เจ้าของสถานที่
หลายๆ แห่งยังไม่เห็นภาพ เหมือนการขายไอเดีย ก็ต้องใช้ความอดทน ขอให้มี Passion
เพราะมันจะท�ำให้เราพยายามไม่ยอมแพ้”

ส�ำหรับเป้าหมายต่อไป
ของ P2GO คือ
Change the way
your park
อยากท�ำที่จอดรถฟรีให้คน
จอดรถไว้นอกเมือง
แล้วใช้บริการขนส่งมวลชน
เพื่อลดปริมาณรถในเมือง
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Sharing Economy
เพือ่ ให้เจ้าของทีท่ มี่ ที อี่ ยู่แล้วสามารถน�ำมาใช้สอยให้เกิดประโยชน์สงู สุด เช่น ส�ำนักงาน
ซึง่ มักจะมีรถจอดเต็มในตอนกลางวันแต่มพี นื้ ทีว่ ่างในเวลากลางคืน หรือคอนโดมิเนียมทีจ่ ะ
มีรถจอดเต็มในตอนกลางคืนแต่กลางวันจะมีพนื้ ทีว่ า่ ง P2GO เปิดโอกาสให้เจ้าของพืน้ ทีเ่ หล่านี้
ได้จัดสรรเวลาในช่วงที่พื้นที่ว่างน�ำมาเป็นที่จอดรถ เพื่อสร้างรายได้ให้กับเจ้าของโครงการ
เป็นการใช้พ้นื ที่ร่วมกันให้เกิดประโยชน์
“การท�ำลานจอดรถให้ผลตอบแทนดีความเสีย่ งต�ำ่ ถ้าเทียบกับการท�ำอพาร์ตเมนต์ทลี่ งทุน
น้อยกว่ามีเพียงไม้กน้ั ถ้ากิจการไปได้ดกี ส็ ามารถเพิม่ เครือ่ งจอดรถมาขยายได้ตามดีมานด์”
P2GO นอกจากจะเป็นแอปฯ ทีช่ ว่ ยอ�ำนวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้รถยนต์แล้ว การไม่ตอ้ งวน
หาทีจ่ อดรถยังช่วยประหยัดพลังงานและลดมลพิษ โดยเฉลีย่ คนกรุงเทพฯ 1 คนใช้เวลาวนหา
ทีจ่ อดรถประมาณ 30 นาทีตอ่ วัน คิดเป็นระยะทาง 15 กิโลเมตรต่อเดือนต่อคัน หรือ 180 กิโลเมตร
ต่อปีตอ่ คัน ในกรุงเทพฯ มีรถประมาณ 10 ล้านคัน ปีหนึง่ ใช้นำ�้ มันประมาณ 5 พันล้านบาท
“ค่อนข้างพอใจทีใ่ ช้ไอเดียเราคิดค้นท�ำสิง่ ทีย่ งั ไม่เคยมีในโลก แล้วมีคนน�ำไปใช้งานจริง
และช่วยให้เจ้าของพืน้ ทีม่ รี ายได้เพิม่ ขึน้ และช่วยในเรือ่ งสิง่ แวดล้อม ส�ำหรับเป้าหมายต่อไป
ของ P2GO คือ Change the way your park อยากท�ำที่จอดรถฟรีให้คนจอดรถไว้นอกเมือง
แล้วใช้บริการขนส่งมวลชน เพื่อลดปริมาณรถในเมือง”
นับเป็นอีกธุรกิจที่น�ำเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก้ไขปัญหาที่ตรงจุดกลายเป็น
ธุรกิจที่ตรงใจคนหลายคน
หาพื้นที่จอดรถง่ายๆ กับ P2GO
1
2
3

4

จองที่จอดล่วงหน้าได้ผ่านมือถือ ง่าย และสะดวก
พิมพ์ชื่อสถานที่ที่จะไป เลือกลานจอดรถที่ต้องการ
ตรวจสอบสถานะลานจอดรถ สีเขียวคือว่าง เหลือง
คือแน่น แดงคือเต็ม
แสดงตั๋ว (QR Code) เพื่อเข้าที่จอดรถ ช�ำระเงินได้
ผ่านโทรศัพท์
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Management

คี
ย
ห
์
ลั
ก
ให้ธุรกิจรอดในยุคดิจิทัลดิสรัปชัน
อริญญา เถลิงศรี
กรรมการผูจ้ ดั การ SEAC
ศูนย์พฒ
ั นาภาวะผูน้ ำ� และผูบ้ ริหารระดับสูง

ความน่าสนใจ
ด้วยเทคโนโลยียคุ
ดิจทิ ลั ทีน่ ำ� มาซึง่ การ
เปลี่ยนแปลงที่ยาก
จะคาดเดา
สร้างปรากฏการณ์
ใหม่ๆ มาแทนทีบ่ าง
ธุรกิจให้สญ
ู หายไป
กลายเป็นหนึ่งโจทย์
ใหญ่ท้าทายการท�ำ
ธุรกิจในวันนี้

เมื่อกล่าวถึงยุคดิจิทัลดิสรัปชัน (Digital Disruption) ถือว่า
เป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่ส่งผลกระทบได้กับองค์กร
ทุกระดับ และมีพลวัตทีท่ วีความรุนแรงขึน้ เรือ่ ยๆ คีย์เวิร์ดหนึง่
ที่อยากแนะน�ำคือ ไม่ว่าคุณจะด�ำเนินธุรกิจใดๆ อยู่ก็ตาม สิ่ง
ที่จะช่วยให้รอดพ้นจากดิจิทัลดิสรัปชันคือ ต้องปรับเปลี่ยน
วิธีคิด การด�ำเนินธุกิจให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้บริโภคผ่านมุมมองในการท�ำธุรกิจแบบ Upside Down
Thinking ซึ่งเป็นหนทางที่จะท�ำให้ธุรกิจสามารถรอดพ้นจาก
ความท้าทายต่างๆ ที่มีรอบด้าน รวมทั้งเป็นโอกาสในการ
สร้างการเติบโตใหม่ๆ ให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด
เริ่มจากการ Disrupt ตัวเอง โดยไม่จ�ำเป็นต้องมองที่ Core
Business แม้ธุรกิจที่คุณท�ำอยู่ยังคงเติบโตหรือรักษาความ
แข็งแกร่งในตลาดไว้ได้ แต่คุณไม่ควรพึงพอใจหรือยึดติดอยู่
กับความส�ำเร็จเดิมๆ เพราะธุรกิจในปัจจุบันเปลี่ยนแปลง
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อย่างรวดเร็ว ท�ำให้ไม่สามารถที่จะยืนอยู่ในจุดเดิมได้ แต่ต้องพยายามมองหาวิธีปฏิรูป
หรือปฏิวัติตัวเอง เพื่อที่จะหารูปแบบหรือวิธีการใหม่ๆ ที่จะท�ำให้เติบโตได้มากขึ้น
นอกจากนั้น ต้องเริ่มมองหาวิธีลงทุนจากนายทุนที่เข้าใจธุรกิจ นอกจากตลาดหลักทรัพย์
แล้ว การท�ำธุรกิจยุคใหม่ต้องหาพันธมิตร ซึ่งต้องเลือกผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นและมี Passion ต่อ
ธุรกิจ รวมทั้งมีความอดทนที่จะรอดูความส�ำเร็จในอนาคตมากกว่าเพียงแค่การหวังผล
ตอบแทนในระยะสั้นๆ ในที่นี้ยังอาจต้องลองมองเรื่องการเปลี่ยนทีมขายใหม่ เพื่อให้มี
วิธีคิดและกระบวนการใหม่ๆ ในธุรกิจ เป็นต้น
สิ่งที่น่าสนใจอีกประเด็นคือ เดิมกว่าธุรกิจเล็กๆ จะขยายเติบโตเป็นธุรกิจระดับโลกได้
อาจต้องสะสมศักยภาพและใช้เวลาหลายสิบปี หรือบางธุรกิจอาจต้องเปลี่ยนเจเนอเรชัน
ไปก่อนถึงจะสร้างการเติบโตได้ แต่วิธีคิดและรูปแบบของธุรกิจยุคใหม่ซึ่งขับเคลื่อนจาก
Customer Motivation โดยมองช่องว่างหรือโอกาสที่จะเข้าไปตอบโจทย์ความต้องการต่างๆ
ของผู้บริโภคนั้นสามารถช่วยสร้างความเติบโตของธุรกิจได้ในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี ผ่าน
4 มิติส�ำคัญประกอบไปด้วย
1

หา Unmet Need ผู้บริโภคให้เจอ

2

สร้าง New Preference ให้ผู้บริโภค

เราอาจจะไม่จ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโมเดลในการท�ำธุกิจ ไม่จำ� เป็นต้อง
สร้างสิ่งใหม่ หรือเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายใหม่ แต่ต้องพยายามมอง Pain Point
หรือปัญหาต่างๆ ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จุดที่ท�ำให้ผู้บริโภคยังไม่พอใจ
ไม่สะดวก หรือยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมด
เพือ่ น�ำเสนอสิง่ ทีด่ กี ว่า หรือวิธกี ารใหม่ๆ ทีส่ ะดวกสบายมากกว่าให้แก่ลูกค้า
แทน เพราะหากเราไม่เข้าไปตอบโจทย์จดุ เหล่านีใ้ นอนาคตอาจจะมีธรุ กิจอืน่ ๆ
เข้ามา Disrupt ได้
การสร้าง New Preference อาจจะเป็นการมองโอกาสที่เกิดจากการ
ติดตามเทรนด์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ เช่น การมีผ้สู งู อายุมากขึน้ ความนิยมซือ้ สินค้า
หรือเรียกใช้บริการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งธุรกิจเองก็จ�ำเป็นต้องหา
ทั้งกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ที่ต้องการสิ่งที่ดีกว่าเหล่านี้ให้เจอ และสามารถน�ำ
เสนอสิ่งที่ดกี ว่าได้อย่างตรงจุด
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3

ท�ำให้ลูกค้าเข้าถึงธุรกิจได้ผ่านเทคโนโลยีต่างๆ

การน�ำธุรกิจทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาไปสร้างเป็นแพลตฟอร์มบนโลกดิจทิ ลั เพือ่
ให้ทกุ คนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกตลอดเวลาทีต่ อ้ งการ เพือ่ ลดก�ำแพง
ที่จะมาปิดกั้นการเติบโตของธุรกิจลง
4

พัฒนา New Business Model

อาจจะเป็นการเข้าไปในธุรกิจเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น การที่ Airbnb
อยากเข้าไปในธุรกิจโรงแรม ก็ไม่จ�ำเป็นต้องลงทุนสร้างโรงแรมขึ้นมาเอง
แต่พัฒนาโมเดลแบบ Sharing Economy ที่นอกจากการเข้ามาแชร์ใน
ธุรกิจโรงแรมแล้วยังสามารถขยายไปในรูปแบบและโลเกชันหลากหลาย

ทั่วโลก

การท�ำธุรกิจในปัจจุบันจะช้าแบบที่ผ่านมาไม่ได้ เพราะความเปลี่ยนแปลง
เร็วขึ้นทุกวัน เกมธุรกิจก็เปลี่ยนทุกวันเช่นกัน ถ้าเราเล็กก็จะยิ่งเล็กลงเรื่อยๆ หรือ
ถ้ายิง่ ช้าก็จะยิง่ ตามไม่ทนั ทีส่ ำ� คัญต้องถามตัวเองด้วยว่า เข้าใจในธุรกิจดีแล้วหรือยัง
เพราะเส้นแบ่งธุรกิจที่หายไปท�ำให้ต้องมองทั้งธุรกิจเดียวกันในพื้นที่อ่ืนๆ ทั่วโลก
หรือความเคลื่อนไหวของธุรกิจอื่นๆ ที่จะสามารถก้าวเข้ามาแข่งในเกมเดียว
กับเราในอนาคตด้วย ท�ำให้เราต้องวางหมากอย่างแม่นย�ำว่าต้องการตอบโจทย์
ในเรื่องใดบ้าง และต้องมองการเติบโตเป็นเท่าตัวไม่เช่นนั้นอาจจะไม่สามารถหนี
การถูก Disrupt ท�ำให้เป็นการลงทุนที่สูญเปล่าก็เป็นได้
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